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نــشـرت الـتــان عن رسـالـة مـن مـكـاتــبـهـا فى األســتـانـة
ـسألـة األرميـنية فـقالت: فـصالً طويالً تـكلـمت فيه عن ا
ـثـابـة جرح فـى جـسم الـسـلـطـنة ا هـى  ـسـألـة إ إن هـذه ا
العـثـمانـيـة ينـكأهُ كـل من احلكـومة اإلنـكـليـزيـة واحلكـومة
الـروســيــة تـبــاعــاً بـحــسب مــا تـدعــو إلــيه مــصـلــحــتـهــمـا
ــوقــعــة عــلى اخلــصــوصــيــة . نــعم إن جــمــيع الــدول ا
مــعـاهــدة بـرلــ تــعـهَّــدت بــاحـتــرام بـنــودهــا واالهـتــمـام
بإنـفاذهـا ولـكن إنكـلـترا وروسـيا اسـتـأثرتـا بـطلب إنـفاذ
ـتـعـلـقـة بـنـفاذ ـادة ا ـعـاهـدة  وهـى ا ـادة ٦١ من هـذه ا ا
اإلصالحات فى بالد أرمينيـة . وقد تصدت إنكـلترا منذ
كاتب مدة لـلمـطالـبة بـأمر هذه اإلصـالحات . ثم ذكـر ا
ـا ردَّدهُ األرمـن فى تـلـك اجلـهــات من الــشــكـاوى مــا طــا
ـتــعـددة من ســوء مـعــامـلـة األكــراد لـهم وحتــامل رجـال ا
احلــكــومـة الــعــثـمــانــيـة عــلــيـهم  وأطــال فى شــرح هـذه
الشكاوى  وقال إنهُ ليس لنا اآلن أن نبحث فى صحتها
ا جل مـا نعملهُ أن هذه الـشكاوى لقيت أو بطالنها  وإ
ـاضى أبدى أذنـاً سامـعـة فى إنكـلتـرا. وفى يـوم اجلمـعة ا
الـسـر كالرفـورد سـفـير إنـكـلـتـرا فى األسـتـانـة مالحـظات
حـكــومــته فى هــذا الـشــأن جلاللــة الــسـلــطــان األعـظم .
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فـأشـار إلى حــسن مـقـاصـد وزارة اخلـارجــيـة فى إنـكـلـتـرا
ـسـألة نحـو الـدولـة الـعـليَّـة وإلى أن مالحـظـاتِه فى شـأن ا
األرمـنـيَّـة ال تـخـرج عن حـد الوداد . ولـكـن سأل جـاللة
الـــســلــطـــان األعــظـم أن يــنــظـــر إلــيـــهــا بـــعــ االعـــتــبــار
واالهــتــمــام ثم خــتـم كالمه قــائالً إن حــكــومــة جاللــة
ـلـكـة اخــتـارت أن تُـخـاطب جاللـتــكم شـفـاهـاً فى هـذه ا
ـظـهـر من يـقـصد ـسـألـة ال خـطـاً حـتى ال يـظـهـر طلـبـهـا  ا
الـتـهـديـد والـوعـيــد . عـلى أن هـذه اخملـاطـبـة لـيـست دون

كاتبة فى أهميتها ووجوب مراعاتها . ا
وقــد رأى جاللـتـهُ أن يـتالفـى االضـطــراب الـذى وقع
على أثـر ما قيل عن إرسال جلنـة خصوصية إلى أرضروم
لـفـحص مــطـالب األرمن  فـبــادر إلى اخـتـيــار اثـنـ من
وظـف احلاصل عـلى تمام ثقته وفـوَّض إليهما كبار ا
مهمة سرية فى وان ومـوش وتفليس وأمرهما أن يتوجَّها
إلـى هـذه اجلــهــات ويــسـأال هــنــاك الـضــعــفــاء والـتُــعــسـاء
والــعُــمــال وصــغــار الــتــجــار والــفالحــ وســائــر الــذين
يتـوجَّعـون ويتـألَّمـون عن أحـوالهم ومـعيـشتـهم والداعى
الى شكـواهم ويـقصـروا سؤالـهم عـلى هؤالء الـناس فال
ثل وظف ; إذ جـرت العادة  يسألـوا الوالى واحلكـام وا
هؤالء احلـكام فى جـميع بالد الـعالم أن يُـبالـغوا فى مدح
أحوال الـبالد التى يـسوسـونهـا ويُكـثروا من اإلطـناب فى

هام التى يُديرون شؤونها . مدح إدارتها وا
كاتب: وال يـصل إليكم كتابى هذا حتى يكون قال ا
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ـنـدوبــان قـد سـافـرا إلى جــهـات أرضـروم إلنـفـاذ هـذان ا
ا هو التعجيل فى حسم مهمتهمـا ألن جُل القصد اآلن إ
ـسألـة حـتى ال يبـقى لـروسيـا سـبيل لـلـمداخـلة ألن هـذه ا
ـدافع عن حــكـومـة الـقــيـصـر تُــقـيم نـفـســهـا دائـمـاً مــقـام ا
ـسيحيـة وال تُريد أن يـسبقـها أحد من الدول الـشعوب ا
ضـمـار . وعـلـيه فالـذى يُـخـشى اآلن بـعد أن فى هـذا ا
سـبـقت إنـكـلـتـرا إلى مـخـاطـبـة جاللـة الـسـلـطـان األعـظم
ـسـألــة األرمـنــيـة أن تُـبــادر روسـيـا إلى شــفـاهـاً فى شــأن ا

إرسـال الئحـة خطـيـة فى هذا الـشأن إلى الـدولة الـعلـية 
ـسـألـة فى دور جـديـد من اخلـطـارة . ولـذلك فـتـدخل ا
ـسـألة كـان هم الـدولة الـعـلـيـة الـتـعـجـيل فى حـسم هـذه ا
ـداخـلـة . إال وقـد حـتى ال تـنـزع حـكـومــة الـقـيـصـر إلى ا
ـكاتب : وسـيهتم سـألة . قال ا قُـضى األمر وحُسـمت ا
نـدوبان فـى إنفـاذ مهـمتـهمـا بـأسرع مـا يُمـكن من الزمن ا
حتى إذا أجنـزاها وعادا إلى األسـتانة كتـبا تقـريراً سرياً فى

هذا الشأن ورفعاه إلى جاللة السلطان األعظم رأساً .


